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поле розробки конкурентної стратегії банку та визначають
рівень ефективності її практичної реалізації в цілому.
Перспективи подальших досліджень у даному напрямі автори вбачають у розробці методичних положень
формування конкурентної стратегії банку з урахуванням
результатів сегментації конкурентного середовища національного ринку банківських послуг.
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ВПЛИВ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
НА РОЗВИТОК ПРІОРИТЕТНИХ ГАЛУЗЕЙ УКРАЇНИ
Фарат О. В.

УДК 330.331

Наведено основні проблемні сторони розвитку економіки України та причини
ситуації, що склалася на державному ринку. Визначено та розглянуто перелік і
короткий опис стану вітчизняних пріоритетних галузей. Розглянуто сутність інвести© Фарат О. В., "Економіка розвитку" (Economics of Development), № 1 (69), 2014
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ційних та інноваційних процесів у країні, їх відмінні риси й особливості розвитку в
сучасних умовах. Встановлено, що для належного прогресивного розвитку держави необхідно брати до уваги як механізми саморегуляції ринку, так і фактори, які
підлягають регулюванню з боку уповноважених органів. Виявлено, що національна економіка перебуває в кризовому стані та потребує відновлення шляхом здійснення інноваційно-інвестиційної діяльності, ефективність якої необхідно контролювати не лише на конкретних підприємствах, а й загальнодержавними нормативно-правовими актами.
Ключові слова: інновація, інвестиція, пріоритетна галузь, інноваційноінвестиційна діяльність, базові галузі економіки, державна інноваційна політика.

ВЛИЯНИЕ ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
НА РАЗВИТИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ ОТРАСЛЕЙ УКРАИНЫ
Фарат А. В.

УДК 330.331

Приведены основные проблемные стороны развития экономики Украины и
причины сложившейся ситуации на государственном рынке. Определены и
рассмотрены перечень и краткое описание состояния отечественных приоритетных отраслей. Рассмотрена сущность инвестиционных и инновационных процессов в стране, их отличительные черты и особенности развития в современных
условиях. Определено, что для надлежащего прогрессивного развития государства необходимо учитывать как механизмы саморегуляции рынка, так и факторы, которые подлежат регулированию со стороны уполномоченных органов.
Обнаружено, что национальная экономика находится в кризисном состоянии и
нуждается в восстановлении путем осуществления инновационно-инвестиционной деятельности, эффективность которой необходимо контролировать не
только на конкретных предприятиях, но и общегосударственными нормативноправовыми актами.
Ключевые слова: инновация, инвестиция, приоритетная отрасль, инновационно-инвестиционная деятельность, базовые отрасли экономики, государственная
инновационная политика.

IMPACT OF INNOVATION AND INVESTMENT PROCESSES
ОN THE DEVELOPMENT OF PRIORITY SECTORS OF UKRAINE
UDC 330.331

O. Farat
The main problematic sides of Ukraine's economy and the reasons for the current
situation on the national market are presented. The list and a short description of the
national priority branches were identified and reviewed. The essence of investment and
innovation processes in the country, their distinctive features and characteristics of
present-day development were considered. A proper progressive development of the
country was found to take into account both market self-regulation mechanisms and
factors which are subject to regulation by the competent authorities. The national
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economy is found to be in crisis and require recovery by providing innovation and investment activity whose effectiveness should be monitored not only at specific companies, but by national legislation as well.
Keywords: innovation, investment, priority branch, innovation and investment activity, basic industries, state innovation policy.
На сучасному етапі в умовах кризи та глобального
науково-технічного прогресу більшість галузей економіки
України знаходяться на низькому рівні порівняно з розвиненими країнами світу. Це зумовлює відплив вітчизняного
та закордонного інвестиційного капіталу і, як наслідок,
призупинення інноваційного та науково-технічного розвитку держави. Тому важливим є визначення впливу наведених процесів на розвиток економіки, в тому числі на її
пріоритетні галузі. Особливого значення набуває виявлення напрямів розвитку, які потребують капітальних
вкладень та прогресивних моделей оновлення.
Активне зростання взаємозв'язку інновацій та інвестицій відіграє важливу роль у науково-технічній модернізації економіки. Аналіз впливу інноваційно-інвестиційних
процесів необхідний для кращого розуміння проблеми
низького рівня розвитку економіки України. Тому важливо
врахувати сучасні позитивні та негативні тенденції даного
процесу під час визначення пріоритетних галузей.
Поняттю інвестиційно-інноваційної діяльності була
присвячена низка робіт зарубіжних та вітчизняних вчених.
Зокрема, над вивченням даного явища працювали В. Геєць,
І. Герасименко, М. Дмитренко, З. Кучерява, В. Петрушевська
[1 – 5] та ін.
Зазначені експерти досить глибоко вивчають основні
аспекти інноваційної та інвестиційної діяльності в Україні.
Але інтенсивність впливу на економіку та ступінь залежності між цими галузями почали досліджуватись відносно
недавно і потребують більш детального вивчення даного
питання.
Метою статті є визначення пріоритетних галузей
економіки України, виявлення та обґрунтування взаємозв'язку інноваційно-інвестиційних процесів та їх впливу на
розвиток цих галузей.
На сучасному етапі економічного розвитку характерною для України є зміна пріоритетних напрямів прогресу [4]. Стратегічною метою стає становлення потужної
демократичної держави зі стабільним економічним становищем.
У зв'язку з постійними проблемами в усіх сферах
життя країни істотно зменшились темпи прогресивного
зростання, технологічної модернізації, знизився рівень
конкурентоспроможності продукції вітчизняного виробництва як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках [6].
Аналізуючи ситуацію, що спостерігається в державній економіці, легко виявити, що пріоритетні галузі економіки не можуть розвиватись, спираючись лише на механізм саморегуляції ринку. Для цього необхідно поєднувати
регулювання держави у вигляді правового забезпечення
та контролю за інноваційно-інвестиційними процесами.
Під час вибору пріоритетних галузей розвитку економіки слід звернути увагу на практику іноземних держав,
що забезпечить конкурентоспроможність країни на світовому ринку [6].
На сьогодні Україну можна назвати державою з досить сильною базою індустрії та високим забезпеченням

ресурсами. Але нестача капіталу, науково-технічного розвитку та підтримки держави спричинила переважання
галузей, які видобувають сировину або виробляють напівфабрикати для експорту. Як наслідок, рівень завантаження потужності підприємств у цих сферах прямо залежить
від наявності попиту глобального ринку [6].
Зниження попиту на зовнішньому ринку та зростання розмірів імпорту підтверджують поступове зменшення кількості напрямів підвищення рівня економіки.
Причинами цього стали диспропорції у структурі промисловості, науково-технічна відсталість виробництва, фізичний та моральний знос основних фондів на підприємствах
та, як наслідок цього, неефективне використання ресурсів
і виробничої потужності [6].
Значні відмінності та різноманітність природнокліматичних, соціокультурних і техніко-економічних факторів зумовлюють необхідність у диференційованому використанні стратегічних підходів для визначення пріоритетних галузей економіки [3].
Для вибору найефективніших шляхів зростання
економічного потенціалу України доцільно провести моніторинг наявної ситуації та умови її виникнення. У статті
2 Закону України "Про пріоритетні напрями інноваційної
діяльності в Україні" науково й економічно обґрунтовані
пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні. Згідно з цим Законом визначено напрями провадження інноваційної діяльності, що спрямовані на забезпечення економічної безпеки держави, створення високотехнологічної,
конкурентоспроможної, екологічно чистої продукції, надання високоякісних послуг та збільшення експортного
потенціалу держави з ефективним використанням вітчизняних та світових науково-технічних досягнень [7].
У процесі вибору пріоритетних галузей для провадження державної інноваційно-інвестиційної політики критеріями можуть бути:
наявність різних джерел залучення капіталу та загальна комерційна корисність;
рівень науково-технічного, патентного, ліцензійного
та інформаційного забезпечення;
кадрова та інтелектуально-освітня розвинутість;
зовнішньоекономічна, соціокультурна та екологічна
ефективність інновації [8].
Згідно з Програмою розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні, базовими галузями економіки, в яких реалізуються інвестиційні та інноваційні
проекти, є паливно-енергетичний, агропромисловий, житлово-комунальний і машинобудівний комплекси та транспортна інфраструктура [9]. Розвиток наведених галузей
здійснюється в довгостроковому (стратегічному) періоді,
тобто до 10 років, і в середньостроковому періоді (до
5 років) [7].
Прискорення перебігу інвестиційно-інноваційних
процесів – це підґрунтя науково-технічного прогресу пріоритетних галузей економіки. На сучасному етапі ця активізація залежить від державної фінансової, нормативно-
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правової та освітньої підтримки, а в майбутньому запорукою щораз вищих тенденцій динаміки даних процесів стане інноваційна модель економічного розвитку пріоритетних галузей господарства [1, с. 155].
На сучасному етапі державній інноваційній діяльності притаманні розбіжності між наявним досить значним
потенціалом та низькою ефективністю його використання
в процесі практичної реалізації. Тому під час розробки
загальноекономічних довгострокових стратегій розвитку
інноваційно-інвестиційних процесів важливо враховувати
базові пріоритетні галузі економіки та можливість регулювання їх розвитку [5, с. 137–141].
Існує ряд стратегій здійснення інноваційної діяльності [10]: технологічного прориву (з використанням абсолютно нових підходів та методів реалізації стратегії) та
технологічного запозичення (у процесі реалізації інновацій
беруться до уваги наявний досвід та сформовані стратегії). Вони передбачають використання різних інструментів і
механізмів. Вибір найбільш ефективної вимагає узгодження та зіставлення можливих результатів втілення стратегії
з очікуваними.
Основним результатом впливу інноваційно-інвестиційної діяльності на базові галузі економіки передбачається вихід із кризової ситуації та підвищення конкурентоспроможності продукції на внутрішньому та зовнішньому
ринках. Але розвиток інноваційних процесів неможливий
без належного регулювання та фінансування, оскільки
потребує залучення великої кількості кадрових, технологічних та сировинних ресурсів. Тому взаємозв'язок інвестиційної політики зі впровадженням нововведень є очевидним. Це підтверджує необхідність розглядати дані поняття
в нерозривному контексті та визначати їх сукупний вплив
на пріоритетні галузі економіки України.
Відповідно до Програми розвитку інвестиційної та
інноваційної діяльності в Україні можна виділити наступні
проблеми в перебігу інноваційно-інвестиційних процесів:
недостатній розвиток науково-технічної та нормативно-правової бази щодо інноваційної діяльності;
застаріле обладнання вітчизняних підприємств і, як
наслідок, висока енерго- та ресурсоємність виробництва;
низьку платоспроможність населення, суб'єктів підприємницької діяльності та держави в цілому, що зумовлює малу активність інвестицій у реалізацію нововведень;
недосконалість патентного й ліцензійного забезпечення інтелектуальної власності та недотримання учасниками господарювання законодавчих вимог, що стосуються
захисту прав на нематеріальні активи;
низький рівень державної підтримки застосування
інновацій на практиці вітчизняними підприємствами різного розміру, в тому числі у високотехнологічних галузях, та
відсутність контролю за інвестуванням цих напрямів [9].
Наявність перелічених проблем зумовлює негативний вплив на розвиток пріоритетних галузей економіки
України, гальмує зростання потенціалу цих галузей та їх
високоефективної діяльності. Для подолання цих бар'єрів
важливою є оперативна реалізація стратегічних інноваційно-інвестиційних пріоритетів держави.
Важливо також брати до уваги те, що для сучасної
промисловості країни притаманна реструктуризація прав
власності на підприємства. Це зумовлено масовими процесами роздержавлення та приватизації в країні. Тому
економічний розвиток пріоритетних галузей та промисловості в цілому прямо залежить від реструктуризації відносин власності та реформування організаційно-технічного
підґрунтя діяльності вітчизняних підприємств [11].

Вплив інноваційно-інвестиційної діяльності на базові галузі доцільно розглядати, враховуючи наступну
послідовність етапів: виявлення проблеми – шляхи її вирішення – постановка завдання. Це зумовлено необхідністю
перебудови механізму управління державними пріоритетами для найбільш ефективного використання національного потенціалу та ресурсів у напрямі розвитку економіки
[1, с. 157].
Для формування належного впливу інноваційноінвестиційних процесів необхідно спрямувати їх реалізацію на розвиток пріоритетних галузей економіки із застосуванням досягнень науково-технічного прогресу, нових
можливостей фінансового-комерційного та інформаційного середовища. Це зумовлено необхідністю стимулювання
виникнення нововведень у тих напрямах, що забезпечать
високі конкурентні позиції вітчизняної продукції на всіх
ринках [3].
З метою організації цілеспрямованого державного
управління перебігом інноваційно-інвестиційних процесів
було затверджено Державну програму активізації розвитку
економіки на 2013 – 2014 роки.
Даним документом передбачається отримання наступних результатів впливу інновацій та їх інвестування на
розвиток пріоритетних галузей:
зростання реального валового внутрішнього продукту на 2,5 – 3,4 відсотка у 2013 році та на 3 – 4 відсотки
у 2014 році;
забезпечення підтримки оптимального рівня інфляції у межах 5 – 6 відсотків у 2013 – 2014 роках;
утримання у 2013 році дефіциту державного бюджету в межах 3,2 відсотка від валового внутрішнього
продукту;
забезпечення у 2013 році перерозподілу валового
внутрішнього продукту через зведений бюджет на рівні
29,5 відсотка;
утримання у 2013 році граничного обсягу державного боргу на рівні 30,6 відсотка від валового внутрішнього продукту;
зниження податкового навантаження, що забезпечить зменшення частки тіньового сектору економіки;
збільшення кількості суб'єктів малого підприємництва та осіб, зайнятих у малому підприємництві;
запобігання прихованому виведенню капіталу за кордон;
забезпечення надходження до державного бюджету коштів від приватизації в обсязі 27,9 млрд грн протягом
2013 – 2014 років;
збільшення обсягу імпортозаміщення сільськогосподарської техніки до 20 відсотків;
збільшення не менш як у 1,5 раза обсягу виробництва ракетно-космічної техніки;
збільшення частки вітчизняної фармацевтичної
продукції на внутрішньому ринку у середньостроковій перспективі на 5 – 10 відсотків;
щорічне зниження рівня енергоємності валового
внутрішнього продукту на 1,5 – 3 відсотки;
збільшення обсягу реалізації вітчизняної сільськогосподарської продукції на внутрішньому ринку на 25 відсотків;
збільшення експорту товарів та послуг на 2,3 відсотка у 2013 році та на 10,8 відсотка у 2014 році;
щорічне збільшення обсягу залучення ресурсів міжнародних фінансових організацій на 1 – 1,5 млрд дол. США
протягом 2013 – 2014 років [6].
Отже, для забезпечення найбільш ефективного розвитку держави необхідно встановити його основні пер-
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спективні напрями, джерела фінансування та шляхи вирішення проблем. Мінімізація витрат ресурсів та капіталу на
досягнення цілей може бути забезпечена лише за умов
виділення пріоритетних галузей економіки України на основі моніторингу сучасної ситуації із застосуванням відповідних критеріїв значущості того чи іншого напряму.
Виявлення впливу інноваційно-інвестиційних процесів на розвиток економіки доцільно здійснювати окремо
для коротко- і середньострокового періодів і окремо на
довгострокову перспективу, враховуючи відповідні стратегічні програми.
Безумовність взаємозв'язку інновацій та інвестиційної діяльності підтверджує їх комплексний вплив на
економіку, а також на пріоритетні галузі економіки України,
а саме: паливно-енергетичний, агропромисловий, житловокомунальний і машинобудівний комплекси та транспортну
інфраструктуру.
Лише найефективніша реалізація державної інноваційної та інвестиційної політики надасть можливість
виходу з кризи і швидкого зростання рівня економіки в
цілому, а також підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції на глобальному ринку.
Продовження та поглиблення досліджень у даній
галузі необхідне для реалізації програм розвитку пріоритетних галузей України та здійснення контролю за цими
процесами не лише з боку держави так, а й з урахуванням
інтересів суб'єктів господарювання та потенційних інвесторів. Лише правильне застосування на практиці отриманих результатів дозволить забезпечити загальний розвиток
економіки держави і, зокрема, високотехнічних та наукоємних галузей у перспективі.
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ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
Паршин Ю. І.

УДК 330.338

Проведено аналіз досліджень економічної ефективності, зокрема в напрямі
використання понятійного апарату, методів та методик кількісної оцінки. Визначено
актуальну проблему формування наукової основи прийняття обґрунтованих рішень
щодо стратегічного управління регіональним розвитком. Розроблено алгоритм та
формалізовану модель інтегральної оцінки ефективності економічного розвитку регіону з урахуванням економічного, соціального та екологічного аспектів.
Розроблено інформаційну базу для проведення досліджень ефективності
економічного розвитку регіонів. Визначено рейтинг ефективності економічного розвитку, що дозволило здійснити розподіл регіонів України на умовні групи за рівнем
розвитку.
Ключові слова: інтегральна оцінка, формалізована модель, регіональний розвиток, стратегічні рішення.

ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
Паршин Ю. И.

УДК 330.338

Проведен анализ исследований экономической эффективности, в частности
в направлении использования понятийного аппарата, методов и методик количественной оценки. Определена актуальная проблема формирования научной основы
принятия обоснованных решений по стратегическому управлению региональным
развитием. Разработаны алгоритм и формализованная модель интегральной
оценки эффективности экономического развития региона с учетом экономического, социального и экологического аспектов.
Разработана информационная база для проведения исследований эффективности экономического развития регионов. Определен рейтинг эффективности
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